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A l'Estat espanyol, els camions estàndard poden
traslladar per carretera un màxim de quaranta tones,
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CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
INICIATIVES SOCIALS AL BOSC
Les oportunitats laborals creades al bosc i el seu
valor terapèutic motiva a moltes iniciatives socials
d'usar aquest medi per les seves finalitats: ajudar
a col·lectius en risc d'exclusió social per la seva
transformació positiva i per aconseguir una feina
estable.
A Catalunya hi ha més de 30 iniciatives que es dediquen a la realització de tasques forestals amb
col·lectius en situació d'exclusió social. Només les
tres iniciatives presentades aquí han creat en els
ùltims anys entre 27-33 llocs de treball.

No només son iniciatives socials sinó també
empreses referents en el seu àmbit. Es dediquen
a la gestió forestal sostenible, a la elaboració dels
plans tècnics, a la formació professional, a la
pedagogia forestal i també a la extracció i venta de
fusta, a la producció i venta de biomassa i fins a la
producció de carbó.
Els seus clients són els propietaris forestals públics
i privats, consumidors de biomassa i d'altres subproductes.
Creen un impacte social i ambiental en el seu entorn.
Creen futur pels col·lectius en risc d'exclusió i també
pels boscos.

INSCRIPCIÓ
3r FÒRUM FORESTAL DE BARCELONA. 23
d'octubre de 2015. Sala Prat de la Riba de la seu
de l'IEC de Barcelona.

*L'assistència inclou la documentació i la pausa (cafè)
Per formalitzar la inscripció i el pagament accediu a la pàgina:
http://www.iec.cat/jornades/forestal2015.asp
Les places són limitades a setanta-cinc persones, i es cobriran per ordre d'arribada de les inscripcions.

PROGRAMA
08.45 - 09.05 h Acollida
09.05 - 09.15 h Presentació: Josep Maria Vives, president de la ICEA
09.30 - 11.15 h Taula rodona 1: El transport dels productes forestals
Moderador: Ricard Farriol (CPF)
09.30 h Lucilla Balestrero
Sardinia Bio Energy
09.45 h Lluis Cassi
Transports i Excavacions J. Cassi i Fills S.A.
10.00 h Iolanda Domenjó
Serradora Boix S.L.
10.15 h Pere Sala
Sala Forestal S.L.
10.30 h Carles Pedragosa
Transportista de Sant Feliu Saserra
10.45 h Col·loqui
11.15 - 11.45 h Coffee Break
11.45 - 12.55 h Taula rodona 2: Industria del paper i el cartró
Moderador: Agustí Busquets (ICEA)
11.45 h Ernest Ginjaume
Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya
12.00 h Grupo Miquel y Costas
12.15 h Fabricació i ús del cartró (empresa a confirmar)
12.30 h Col·loqui
13.00 - 14.10 h Taula rodona 3: Noves iniciatives socials per crear ocupació al bosc
Moderador: Iñigo Rebollo (ICEA)
13.00 h Joachim Englert
Social Forest S.L. (Catalunya i Estat Federal Baden - Württemberg)
13.15 h Ricard Grabulosa
Carbó d’Ardenya i Gavarres, IDÀRIA
13.30 h Xavier Laporta
E.I. Foresterra
13.45 h Col·loqui
14.10 - 14.20 h Cloenda: Sr Florenci Vistuer, President del Gremi de Fusters,
Ebenistes i similars de Barcelona
14.30 - 16.00 h Dinar - Networking

